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Willem Stam | cello 
Stefan Petrovic | piano 

F. Schubert Der Wanderer  D. 493 (1816) arr. Stam 
(1797-1828) 

L. van Beethoven Sonata in D Op. 102 Nr. 2 (1815) 
(1770-1827) Allegro con brio 
 Adagio con molto sentimento d’affetto 
 Allegro - Allegro fugato 

R. Schumann   Viool Sonata in a Op. 105 arr. Stam 
(1810-1856) Mit Leidenschaftlichem Ausdruck 
 Allegretto 
 Lebhaft 

P a u z e  

J. Brahms Sonata in e Op. 38 (1862-1865) 
(1833-1897) Allegro non troppo 
 Allegretto quasi Menuetto 
 Allegro 

R. Wagner  Traume  WWV 91 Nr. 5 arr. Stam 
(1813-1883) 
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De Canadees/Nederlandse cellist Willem Stam is geboren en getogen in 
Calgary, Canada. In 2006 vertrok hij naar Den Haag, wat momenteel zijn 
woonplaats is. Zijn repertoire bevat werken van de gehele cello-
geschiedenis. Hij borduurt hierop voort door middel van zijn geregelde 
samenwerking met hedendaagse componisten. Willem is een veelzijdige 
en flexibele musicus. Hij treedt regelmatig op als solist, kamermusicus, en 
dirigent in veelzijdige samenstellingen en op verschillende locaties.  

Hij is medeoprichter van het in Nederland gevestigde Ysaÿe Trio, een 
ensemble dat zijn eerste CD uitbracht onder het Dutch Record Company 
label in 2013, en waarvan een tweede CD wordt uitgebracht eind 2014. Hij 
is medeoprichter en artistieke commissielid van het in Den Haag 
gevestigde New European Ensemble, dat moderne werken uitvoert en 
social outreach projecten organiseert in verschillende landen in Europa. 
Willems studie in Canada bij Beth Sandvoss en John Kadz, en in 
Nederland bij Dmitry Ferschtman, culmineerde in 2012 in het behalen van 
zijn Master of Music opleiding. Hij speelde voor, en werkte samen met, 
veel verschillende cellisten en pedagogen van wereldfaam. Zelf integreert 
hij zijn achtergrond en kennis in zijn eigen methodiek en gaf master-
classes in Canada, Zuid-Amerika en Europa. Willem doceert bij Music for 
Life in Amsterdam en geeft geregeld lessen en masterclasses aan 
cellisten over de hele wereld via het internet. Willem speelt op een 
instrument van Stefano Scarampella (Mantova 1918) met een Victor 
Fétique strijkstok (Parijs), voor hem beschikbaar gesteld door het 
Nationale Muziekinstrumenten Fonds. 

Stefan Petrovic (1978) werd geboren in Belgrado (Servië). Hij begon 
piano te spelen toen hij zes was, en al in zijn vroege tienerjaren nam hij 
deel aan vele pianocompetities. In 1993 won hij de eerste prijs op de 
competitie van de Jonge Pianist in Nis (Servië). In 1995 won hij de eerste 
prijs bij de internationale competitie Citta di Stressa in Italië en won de 
1ste prijs op de internationale wedstrijd Petar Konjovic in Belgrado.  
In hetzelfde jaar was hij Jonge Musicus Van Het Jaar, een prijs ingesteld  
door het ministerie van cultuur van Servië, en werd bekroond met de 
prestigieuze Oktober Prize van de stad van Belgrado. 
Van 1996 tot 2002 gaf hij concerten in Servië, Montenegro en Macedonië 
zowel als solist en als lid van een pianotrio.    



Stefan kwam in 2002 naar Nederland waar hij aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag studeerde. Hij heeft zijn Bachelor en Master 
diploma studies bij Naum Grubert voltooid. Tijdens zijn studies trad hij 
regelmatig op als solist en als lid van diverse kamermuziekgroepen. In 
2007 trad hij op in Mozarts Piano Concerto in d-minor KV466 met het 
orkest van de Koninklijk Conservatorium in Den Haag.  
Hij heeft uitvoerig samengewerkt met de Ysaÿe String Trio en speelde 
onder meer op de Amsterdamse Cello Biënnale en White Crow Music 
Festival in Leiden 

Naast zijn muzikale activiteiten doet hij vanuit de Universiteit van Leiden 
en het Orpheus Instituut in Gent, België onderzoek naar het gebruik van 
tempo flexibiliteit tijdens de uitvoering van de muziek uit de 19e eeuw. 



 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 100,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 60,-. 

Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
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Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 
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